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KUPNÍ SMLOUVA
č.j. KRPP- 169246-12/Č,J-2018-0300IT-VZ

Název: HDD do diskového pole MSA2040 - IT.
(podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena tnezi sm]uvnílnj stranmni kupní smlouva tohoto znění:

Prodávající
ALWIL Trade, spol. s.r.o.

Sídlo - místo podnikání Průběžná 76, 100 00 Praha 10
osoba oprávněná jednal (s funkcí) Ing. Rostislav Trnka - ,jednatel
IČ 16188641
DIČ CZ16188641
Bankovní spojení UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s.
Číslo účtu
Telefon

Zapsána v obc|)odníln rejstříku vedenýin Mčstským soudem v Praze ""Zapsán .oddil C, vložka 1553

Identifikátor datové schránky

Kontaktní osoba + telefon + e-mail

Kupující Česká rel)ul)]ikl - Krajské ředitelství policie Plzeňského kra,je

Sídlo Nádražní 2, 306 28 Plzeň
Osoba oprávnčná jednat plk. M gr. Bohumil Vidršperk - vedoucí odboru i])forn)ačních a k()lnllnikačl)ích ""

technologií
IČ 75151529
DIČ CZ75151529

ÚBankovní spojení ČNB
Číslo účtu
Telefon
Fax e-mail

Identifikátor datové schránky

Kontaktní osoba

Oprávněná osoba převzít

l. Místo, termín a předmět plnění, kupní cena a záruční doba

Místo plněni
(dodávky)

Termín plnění

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,
Nádražní 2, 301 00 Plzeň

10 kalendářních dní od zveřejněni smlouvy v registru smluv
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1/ hdd do stávajícího diskového pole MSA2040
(vČetně instalace, konfigurace, zaČlenění do stávající struktury KOTEC)
Technická specifikace:

1/ HPE MSA 600GB 12G SAS 15K SFF(2.5in) Hard Drive l PN J9F42A - 29 ks

Požadovaná záruka na všechny poptávané disky je 3 roky, s odezvou 4h 24x7,
vČetně I)MR (nevracení vadných disků)

poznámka: Dodavatel provede osazeni HDD do stávaj/c/ho diskového pole MSA2040 na KŘP
Plzeňského kraje.

Typ HDD: HPE MSA 600GB 12G SAS 15K SFF(2.5in) Hard Drivel PN J9F42A

Množství : 29 ks DPH: 21%

Cena/kus bez DPH: 12 800,00 CZK
Cena/kus s DPH : 15 488,00 CZK

Záruka: 36 měsíců

Celkem bez DPH: 371 200,00 CZK
Celkem s DPH: 449 152,00 CZK

Technické požadavkV:
- uchazeč musí být autorizovaným servisním partnerem společnosti Hewlett Packard
Enterprise - uchazeč doloží certifikátem

- uchazeč doloží potvrzeni výrobce nabízeného zařízeni, že je oprávněn instalovat, servisovat
a upgradovat zařízeni

- uchazeč doloží souhlas poskytovatele stávajÍcÍ servisní smlouvy se zařazením nově
dodaného HW do stávajicí konfigurace a pod stávajIcI servisní smlouvu - firma ALWIL Trade,
spol. s.r.o - IČO 16188641.

- uchazeč doloží nás|edujÍcÍ certifikace svých techniků, a to z důvodu integrace poptávaného
zařízeni do stávajících běžÍcÍch produkčních systémů:
o min 1 x HPE ASE - Storage Solutions Architect V3
o min 1 x HPE ASE - Server Solutions Architect V4

- všechna pamět'ová média (HDD, flash disky...) musí být zahrnuta do služby DMR, tj.
nevraceni vadných disků v případě reklamace.

Celková cena bez DPH: 371 200,00 CZK
DPH 21%: 77 952,00 CZK

Celková cena s DPH: 449 152,00 CZK
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ll. Platební podmInky a fakturace

1. Celková cena uvedená ve smlouvě je sjednána dohodou smluvních stran a je konečná
a nepřekročitelná pro předmět plněni (dále jen pp) podle specifikace ve smlouvě.
Celková cena zahrnuje veškeré náklady včetně nákladů spojených s celními poplatky,
dopravou do místa přejímky a ekologickou likvidaci - PZLO.

2. Prodávající má právo fakturovat PP po jeho převzetí a potvrzeni dodacího listu,
předávacího/přejimacÍho protokolu nebo akceptačního protokolu (dále jen ,,DL")
oprávněným zástupcem kupujÍcÍho v místě plněni.

3. prodávající je povinen po vzniku práva fakturovat, vystavit a kupujícímu předat fakturu ve
dvojím vyhotoveni. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle
§ 28 odst, 2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů a dále v návaznosti dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Daňový doklad vystavený poskytovatelem zdanitelného plnění (prodávajícím), bucle
příjemcem zdanitelného plnění (kupujickn) uhrazen v plné výši včetně DPH, jestliže si
kupujÍcÍ ověří způsobem umožňujÍcÍm dálkový přístup skutečnost, že prodávající není
nespolehlivým plátcem DPH, a při úplatě nad 700.000 KČ i to, že jeho bankovní účet dle
této smlouvy je shodný s účtem zveřejněným správcem daně. V opačném případě
kupující uhradí prodávajícímu pouze základ daně a DPH převede přímo přís|ušr)ému
správci daně.

5. Společně s fakturami prodávající dodá kopii DL podepsaného pověřenými zástupci obou
smluvních stran.

6. KupujÍcÍ je povinen uhradit fakturovanou částku v době splatnosti faktury, která je
stanovena na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Prodávající je povir)en
doručit fakturu kupujícímu na adresu: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,
Nádražní úl. č. 2, PSČ 306 28 Plzeň. Osobní doručeni faktury je možné.

7. Kupujicí je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované
náležitosti, není doložena kopii potvrzeného DL, nebo která obsahuje jiné cenové údaje
nebo jiný druh či množství PP než dohodnuté ve smlouvě s tím, že doba splatnosti nové
(opravené) faktury začíná znovu běžet ode dne jejího doručení kupujícímu.

8. Uhrazením kupní ceny se rozumí připsáni finanční částky ve výši celkové ceny na účet
prodávajÍcÍho.

III. Dodáni PP

1. ProdávajÍcÍ se zavazuje, že dodaný pp bude věcně a právně bezvadný, tj. nezatížený
právy třetích osob a odpovídajÍcÍ předpisům a normám platným v České republice.

2. Dodání PP bude uskutečněno v terminu plnění dle článku l., přičemž termín plněni se
počítá od termínu účinnosti kupní smlouvy (tj. dnem uveřejnění smlouvy v Registru
smluv).

3. Prodávající je povinen předjednat min. 48 hod. předem s kupujícím předání PP
prostřednictvím e-mailové adresy kontaktní osoby

4. Dňčí dodávka předmětu plnění smlouvy a dilčí fakturace se nepřipouštějí.
5. V případě, že pro uplatnění reklamace nestačí dodací list s touto smlouvou, musí být ke

každému zařízení - samostatnému funkčnímu celku PP, přiložen záruční list potvrzený
prodávajícím, přičemž záruční list musí být předán samostatně mimo zabalené techniky
- bez tohoto dokladu nelze předmět plnění převzitl

6. Za podstatné porušeni smlouvy je považováno prodlení s dodáním PP o vÍce jak 5 dni
po termínu plněni. Po této lhůtě je kupujici oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit
- bez jakýchkoliv sankcí ze strany prodávajÍcÍho.
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lV. Sankce

1. V případě prodlenI s úhradou faktury se smluvní strany dohodly, že kupující uhradí
prodávajícknu úrok z prodlení ve výši dle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje
výše úroku z prodlení.

2. V případě prodlení prodávajicího s dodáním PP se smluvní strany dohodly, že prodávající
je povinen uhradit kupujÍcÍmu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny PP
včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne
jejich uplatnění.

4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajÍcÍho řádně
dodat zboží,

V. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody

1. Kupující je oprávněn PP používat od data jeho převzetí a potvrzeni DL.
2. Nebezpečí škody na PP přechází na kupujiciho převzetím PP.

VI. Záruční podmínky

1. Prodávající poskytuje na PP specifikovaný ve smlouvě záruku na bezvadnou funkci
v délce trvání záruky dle článku l., přičemž záruční doba začíná běžet ode dne převzetí
PP kupujícím.

2. prodávající se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady PP do 15 pracovních
dnů od podání zprávy ze strany kupujícího. Nedovoli4i charakter vady PP v daném
terminu opravit, je prodávajici povinen tento PP nahradit shodným novým PP.

VII. Závěrečná ustanovení

Prodávají'i' K"pujíci'

Ing. Rostislav Trnka - jednatel pIk. Mgr. Bohumil Vidršperk
ALWIL Trade, spol. s.r.o. vedoucí OIKT

Česká republika - Krajské ředitelství
policie Plzeňského kraje

D'tun' ' 6 . /2 . Zo1¶ Datum : 2 7 -11- 2U18

1. V otázkách výslovně neupravených touto smlouvou se vztah mezi kupujícím a
prodávajícím řídí ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku.

2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou smluvních stran a to pouze formou
písemných dodatků ke smlouvě.

3. Smlouva se vyhotovuje ve třech výtiscích s platnosti originálu (4 strany smlouvy), z
nichž kupující obdrží dva výtisky a prodávajíci jeden výtisk.

4. Po podpisu oběma smluvními stranami, dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv
tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejněni v registru smluv. Pokud nebude
uveřejněna v registru smluv ani do tři měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, je
zrušena od jejího počátku.
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